ZÁPIS Z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOBRUŠKY
KONANÉHO DNE 19.05.2015
V MALÉM SÁLE SPOLEČENSKÉHO CENTRA - KINA 70
Přítomni:
Zastupitelé města:
Ing. Mgr. Petr Tojnar, Ing. Petr Lžíčař, Ing. Petr Poláček, Ing. arch. Oldřich Bittner, Josef
Horák, Pavel Hůlek, Josef Jindra, Karel Joukl, Libuše Kujalová, František Nagy, Petr
Sadovský, Jana Šťásková, Pavel Štěpán
(pozn.: dále “zastupitel/zastupitelka, příjmení“)

Omluven: Ing. Karel Brázdil, CSc., Blanka Čiháčková
Tajemník: Bc. Lenka Matušková
Za Městský úřad Dobruška: Ing. Věra Hrnčířová, Ing. Martin Kanta, Ing. Petr Zima
Za organizační složky města Dobrušky: Bc. Táňa Klimešová, Michal Novotný, Mgr. Petr
Poláček, Eva Svobodová
Dále bylo přítomno 10 osob z řad veřejnosti.
Zasedání bylo zahájeno v 17:00.
Zasedání zahájil a řídil starosta Ing. Mgr. Petr Tojnar.
Starosta sdělil, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a informace o jeho místě, době
konání a navrženém programu byla řádně zveřejněna na úřední desce Městského úřadu
Dobruška. Dále sdělil, že je přítomno 13 zastupitelů města, tudíž je zastupitelstvo schopno se
usnášet. Konstatoval, že nebyla podána žádná námitka proti zápisu z předchozího zasedání
zastupitelstva konaného 09.03.2015, proto se zápis považuje za schválený.
Informoval, že se ze zasedání pořizuje zvukový záznam pro potřeby zápisu, který bude také
vyvěšen na webových stránkách města Dobrušky.
Starosta přednesl program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úpravy rozpočtu 2015
Zrušení usnesení č. ZM 07/03/2015
Smlouva o ručení s Komerční bankou, a.s.
Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotací
Dodatek č. 14 ke Smlouvě o zabezpečení požární ochrany ve městě Dobruška a jeho
místních částech ze dne 30.08.2002
Diskuse

Starosta navrhl bod č. 2 nezařazovat na program jednání. Usnesení, kterým zastupitelstvo
schválilo převzetí ručitelského závazku za splacení úvěru společnosti Centrální zdroj tepla
Dobruška, a.s., Komerční banka uvedla v dalších podkladech k jednání, proto starosta
doporučil usnesení nerušit.
Starosta se dotázal zastupitelů, zda mají k programu nějaký dotaz nebo připomínku. Nikdo se
neozval, proto nechal o programu hlasovat.
Usnesení č. ZM 01/04/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje program 4. zasedání Zastupitelstva města
Dobrušky konaného dne 19.05.2015:
1. Úpravy rozpočtu 2015
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2. Smlouva o ručení s Komerční bankou, a.s.
3. Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotací
4. Dodatek č. 14 ke Smlouvě o zabezpečení požární ochrany ve městě Dobruška a
jeho místních částech ze dne 30.08.2002
5. Diskuse
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Program byl jednohlasně schválen.
Starosta navrhl jmenovat členy návrhové komise, pro přípravu usnesení Ing. arch. Oldřicha
Bittnera, Pavla Hůlka a Karla Joukla.
Nikdo neměl jiný návrh, přistoupilo se k hlasování.
Usnesení č. ZM 02/04/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje jmenování návrhové komise pro přípravu
usnesení ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 19.05.2015 ve složení: Ing. arch.
Oldřich Bittner, Pavel Hůlek, Karel Joukl.
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.
Starosta požádal členy návrhové komise, aby se ujali své práce a pečlivě sledovali průběh
zasedání, aby mohli zpracovávat návrhy usnesení ze zasedání a předkládat je zastupitelstvu ke
schválení.
Starosta jmenoval zapisovatelkou Bc. Adélu Brandovou, pracovnici sekretariátu starosty.
Starosta navrhl jmenovat ověřovateli správnosti zápisu z dnešního jednání zastupitelstva
Libuši Kujalovou a Pavla Štěpána.
Nikdo neměl jiný návrh, přistoupilo se k hlasování.
Usnesení č. ZM 03/04/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje jmenování Libuše Kujalové a Pavla Štěpána
ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva města dne 19.05.2015.
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.
Starosta konstatoval, že kontrolou dříve přijatých usnesení nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Všechny úkoly vyplývající z přijatých usnesení jsou průběžně plněny.

Zpráva o činnosti rady města od posledního veřejného zasedání
Zprávu přednesla tajemnice Bc. Lenka Matušková (dále jen „tajemnice“).
Schůze RM se uskutečnily od posledního zasedání ZM dne 09.03.2015 celkem 10 krát.
Rada města Dobrušky
- byla seznámena s přehledem o plnění rozpočtu města za I. čtvrtletí 2015, kdy rozpočtové
hospodaření města skončilo přebytkem hospodaření ve výši 14.567.291,33 Kč.
Rada města Dobrušky schvalovala
- provedení rozpočtových opatření č. 1-8/2015.
- smlouvu na "Revitalizaci Archlebových sadů - vybavenost parku a chodník" s firmou
Dlažba Vysoké Mýto, cena díla 2.490.196 Kč vč. DPH.
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- změnu zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce u akce Rekonstrukce ulice
1. máje v Dobrušce. Následovala smlouva o dílo s vítězným uchazečem, kterým je
společnost KENVI CZ, s.r.o., Tutleky s cenou 5.329.992 Kč bez DPH.
- realizaci projektu „Průzkumný vrt Dobruška“ a podání žádosti o dotaci na tento projekt.
Předpokládané náklady projektu jsou asi 4.500.000 Kč vč. DPH podle platné sazby.
- uzavření smlouvy o dílo se smlouvou příkazní se společností Ekologický rozvoj a
výstavba, s.r.o., Jaroměř. Cena za dílo činí 142.780 Kč vč. DPH podle platné sazby.
- uzavření smlouvy o právu zřízení průzkumného vrtu, jejímž předmětem je bezúplatné
udělení práva realizovat průzkumný hydrogeologický vrt na pozemku ve vlastnictví obce
Semechnice.
- výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci včetně obchodních podmínek a všech
jejich dalších příloh pro zadávací řízení na dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu
2. kategorie na stavební práce „Průzkumný vrt Dobruška“.
- objednání realizace zpevněných ploch, dodávku a montáž laviček a košů (u domku
F.L.Věka) u firmy Svoboda - dopravní a inženýrské stavby a.s., Meziměstí, za cenu
157.065,10 Kč vč. DPH.
- zaslání výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku „přesun komunitní kompostárny“.
Následovalo schválení dodavatele této zakázky, kterým je společnost STAVITELSTVÍ
DS s.r.o., Rychnov nad Kněžnou. Cena za provedení díla činí 2.417.284,30Kč.
- objednání provedení přípravných, průzkumných a projekčních prací u akce „ZŠ Fr. Kupky
čp. 433 - družina, spojovací chodba stavební úpravy střech“ a objednání projekčních prací
vnitřních elektroinstalací a posouzení hromosvodu.
- pojištění majetku města u společnosti Kooperativa.
- realizaci projektu na modernizaci cisternové hasičské stříkačky pro JSDHO Dobruška.
Předpokládané náklady projektu jsou asi 4.000.000 Kč.
- uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na financování
běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociální služby. Jedná se o dotaci ve výši
470.000 Kč pro naši pečovatelskou službu.
- podepsání memoranda o spolupráci v rámci projektu Adaptace sídel na změnu klimatu spolu
s koordinátorem projektu.
- výroční zprávy a účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených městem a uzavření
veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací.
Rada města Dobrušky schvalovala z pohledu majetku
- zveřejňování prodeje pozemků, směn pozemků
- vyvěšení záměrů pronájmů, nájemní smlouvy na pozemky
- vyvěšení záměru výpůjček a smlouvy o výpůjčkách
- smlouvy na věcná břemena
- nájemní smlouvy na městské byty a jejich dodatky, dohody o splátkách dluhu.
Na úseku organizačním a personalistiky:
- schválila zaslat Úřadu práce ČR žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti
v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání - jde o 16 uchazečů
- jmenovala od 04.05.2015 vedoucím Technických služeb pana Michala Novotného.
Zastupitelstvo města Dobrušky bylo seznámeno s činností Rady města Dobrušky za
období od 09.03.2015 do 19.05.2015.
Starosta upozornil na článek 11 jednacího řádu zastupitelstva, dle kterého mají zastupitelé
možnost požádat o doslovné zaprotokolování části rozpravy či vlastního příspěvku.
Dále se pokračuje dle navrženého programu.
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1) Úpravy rozpočtu 2015
Zprávu přednesla Ing. Hrnčířová.
Rada města schválila od minulého zasedání zastupitelstva celkem 8 rozpočtových opatření,
podle kterých byl navýšen schválený rozpočet města na rok 2015 o celkovou částku
6.416.009 Kč. Částka je tvořena těmito dotacemi:
- dotace na veřejně prospěšné práce ve výši 316.839 Kč
- dotace na sociální služby ve výši 470.000 Kč
- dotace na vyhrazení účelného pracovního místa ve výši 59.773 Kč
- dotace na projekt Prevence rizikového chování na ZŠ Dobruška, Pulická ve výši 34.000 Kč
- dotace na projekt Zateplení ZŠ Fr. Kupky čp. 433 v celkové výši 3.441.028 Kč
- dotace na projekt Snížení energetické náročnosti budovy MŠ J. A. Komenského v celkové
výši 2.094.369 Kč
Zastupitel Bittner konstatoval, že s ohledem na výši částek je škoda, že se zastupitelstvo
v minulém volebním období zbavilo pravomoci rozhodovat o rozpočtových opatřeních.
Usnesení č. ZM 04/04/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje rozpočtová opatření č. 1-8/2015 provedená
Radou města Dobrušky, v přiloženém znění. (Příloha č. 1)
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

2) Smlouva o ručení s Komerční bankou, a.s.
Zprávu přednesla Ing. Hrnčířová.
Společnost Centrální zdroj tepla Dobruška, a.s. (dále jen „CZT“), jejímž jediným akcionářem
je město Dobruška, realizuje investiční akci „Výstavba kotelny na spalování biomasy včetně
čištění spalin - Město Dobruška“, kterou bude z části financovat úvěrem ve výši
15.000.000 Kč poskytnutým Komerční bankou, a.s., (jakožto bankou vybranou CZT ve
výběrovém řízení na poskytovatele úvěru).
Podmínkou poskytnutí tohoto úvěru CZT je převzetí ručitelského závazku městem Dobruškou
za peněžité dluhy ze smlouvy o úvěru.
Zastupitelstvo na svém zasedání dne 09.03.2015 předběžně schválilo ručení společnosti CZT.
Komerční banka, a.s. připravila smlouvu o ručení. Právník a odbor finanční a školský návrh
smlouvy připomínkovali a po provedení nezbytných úprav je smlouva předložena
zastupitelstvu ke schválení.
Zastupitel Sadovský se dotázal, zda má město nějak ošetřenu situaci pro případ, kdyby
společnost CZT přestala splácet.
Starosta odpověděl, že Rada města Dobrušky je ze zákona zároveň valnou hromadou této
společnosti a dostává veškeré finanční podklady, závěrečné zprávy, hodnocení i uzávěrky.
Členem představenstva CZT je zastupitel a členem dozorčí rady je vedoucí odboru finančního
a školského.
Usnesení č. ZM 05/04/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje uzavření Smlouvy o ručení s Komerční
bankou, a.s., IČ 45317054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07,
v přiloženém znění, kterou město Dobruška přebírá ručitelský závazek vůči této bance
za úvěr poskytnutý touto bankou společnosti Centrální zdroj tepla Dobruška, a.s.,
IČ 25282719, se sídlem Čs. odboje 50, 518 01 Dobruška, na dofinancování investiční
akce „Výstavba kotelny na spalování biomasy včetně čištění spalin - Město Dobruška“.
(Příloha č. 2)
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Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

3) Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje podal v souladu s uzavřenou smlouvou o
zabezpečení požární ochrany ve městě Dobruška a jeho místních částech ze dne 30.08.2002
žádost o poskytnutí dotace ve výši 540.000 Kč.
Část dotace ve výši 270.000 Kč je požadována jako neinvestiční na pořízení skříní pro uložení
ochranných prostředků a výstroje příslušníků a na rozšíření komunikačních a informačních
systémů a část dotace ve výši 270.000 Kč je požadována jako investiční na pořízení
motorového člunu s podvozkem, a to vše pro potřeby požární stanice Dobruška.
Ve schváleném rozpočtu na rok 2015 je tato dotace zahrnuta.
Usnesení č. ZM 06/04/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje poskytnutí dotace ČR - Hasičskému
záchrannému sboru Královéhradeckého kraje, se sídlem nábřeží U Přívozu 122/4,
500 03 Hradec Králové 3, IČ 70882525, ve výši 540.000 Kč a schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, v přiloženém znění. (Příloha č. 3)
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

4) Dodatek č. 14 ke Smlouvě o zabezpečení požární ochrany ve městě
Dobruška a jeho místních částech ze dne 30.08.2002
Město Dobruška má od roku 2002 uzavřenou smlouvu s Hasičským záchranným sborem, ve
které se zavazuje platit určitou finanční částku na opravy hasičské stanice v Dobrušce.
Po novele zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, mohou být
dotace poskytovány pouze veřejnoprávní smlouvou. Smlouva o zabezpečení požární ochrany
ve městě Dobruška a jeho místních částech ze dne 30.08.2002 mimo jiné upravuje pravidla
pro každoroční poskytování finančních prostředků na provoz a drobné investice požární
stanice v Dobrušce a na obnovu a rozvoj speciální požární techniky a rozsáhlé opravy budov
požární stanice v Dobrušce. Předložený návrh dodatku č. 14 pravidla pro poskytování dotací
vypouští. Příslib každoroční dotace v minimální výši 200.000 Kč je dodatkem zachován.
Usnesení č. ZM 07/04/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje uzavření Dodatku č. 14 ke Smlouvě o
zabezpečení požární ochrany ve městě Dobruška a jeho místních částech ze dne
30.08.2002 s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého
kraje, IČ 70882525, se sídlem Hradec Králové 3, nábřeží U Přívozu 122/4, PSČ 500 03,
v přiloženém znění. (Příloha č. 4)
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.
Pozn.: O bodu č. 3 a 4 bylo hlasováno společně.

5) Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotací
S účinností od 20.02.2015 byl zákonem č. 24/2015 Sb. změněn zákon č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Jeho nová
ustanovení § 10a až 10d upravují proces poskytování dotací z rozpočtů územních
samosprávných celků.
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Dotace na účel uvedený v individuální žádosti lze nově poskytovat pouze prostřednictvím
veřejnoprávní smlouvy, která musí mít náležitosti uvedené v § 10a odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb.
Vzorová smlouva obsahuje zákonem požadované náležitosti a je zpracována tak, aby
umožňovala její variabilní použití pro různé varianty dotace.
Novelou zákona č. 250/2000 Sb. byla zavedena povinnost poskytovatele dotace oznámit
žadateli, že jeho žádosti nebylo vyhověno a důvod nevyhovění. Povinnost zdůvodňovat
neposkytnutí dotace se týká pouze případů, kdy žádosti nebude vyhověno vůbec. Dále byla
zavedena povinnost zveřejňovat uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací na
úřední desce po dobu nejméně 3 let od zveřejnění. Povinně se zveřejňují smlouvy s výší
dotace nad 50.000 Kč uzavřené po 01.07.2015. Pokud bude uzavřením dodatku
k veřejnoprávní smlouvě původně nižší dotace tato zvýšena nad 50.000 Kč, zveřejní
poskytovatel smlouvu i její dodatek.
Zastupitelstvo rozhoduje o poskytnutí dotací nad 50.000 Kč.
Zastupitelka Šťásková připomněla, že by bylo dobré přijmout zásady pro poskytování dotací.
Zastupitel Bittner konstatoval, že z částek navrhovaných radou je patrné, že více peněz jde do
sportovní oblasti a poukázal na zajímavou činnost Centra pro všechny generace a klubu
Vješák. Dle názoru zastupitele Bittnera by Centrum pro všechny generace a Farní charita
Dobruška měly dostat dotaci vyšší, než jakou navrhuje rada. Základní škole a Mateřské škole
Trivium Plus navrhuje zastupitel Bittner, vzhledem k počtu dětí z Dobrušky, které školu
navštěvují, dát alespoň symbolickou podporu.
Zastupitelka Šťásková poukázala na zákonnou povinnost uvést důvod neschválení poskytnutí
dotace.
Paní Š. se dotázala, podle čeho se řídí poskytování dotací a zda má město schválenou nějakou
koncepci toho, co chce podporovat a z jakých důvodů.
Starosta odpověděl, že malá města programy nepřijímají. Dotace se dávají na činnost nebo na
akci.
Zastupitel Hůlek upozornil na problém přidělování dotací na základě počtu členů nebo
klientů, kdy by docházelo k disproporcím. Pro příklad uvedl Junák, který má desítky, možná
stovky dětí a na druhé straně Farní charitu, která má 14 klientů za rok.
Paní Š. doplnila, že by mělo být určeno, co chce město především podporovat a na základě
čeho se bude o příspěvku rozhodovat.
Zastupitel Jindra podpořil názor zastupitele Hůlka, že nelze o výši dotace rozhodovat podle
počtu členů. To, co bude město podporovat je v pravomoci rady a zastupitelstva města.
Zastupitel Bittner doplnil, že objektivní kritéria, na základě kterých by se rozhodovalo o výši
přidělovaných dotací, by bylo možné nastavit, ale rozhodnutí bude vždy na radě nebo na
zastupitelstvu.
Zastupitel Jindra poukázal na nutnost individuálního posuzování žádostí.
Zastupitelka Šťásková uvedla obec Semily jako příklad, kde poskytování dotací na základě
nastavených kritérií funguje a je transparentní. Dále zastupitelka zmínila komunitní plán, ve
kterém sociální odbor reaguje na stav sociálních služeb.
Starosta odpověděl, že dle vyhodnocení město komunitní plán plní a komunitní plán neukládá
městu povinnost někomu poskytovat peníze.
Zastupitel Lžíčař informoval, že vedení města často jedná o problematice poskytování dotací
se zastupitelem Bittnerem i zastupitelkou Šťáskovou, kteří slibují, že předloží návrh, o kterém
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by se mohlo dále jednat. Poté bude možné řešit případné přehodnocení systému poskytování
dotací. Nastavený systém je dobrý, 95 % žadatelů je solidně uspokojeno.
Usnesení č. ZM 08/04/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši
10.000 Kč na celoroční činnost příjemci Farní charitě Dobruška, se sídlem Kostelní 259,
518 01 Dobruška, IČ 73635391, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace s tímto příjemcem dle vzorové smlouvy, kterou schválila Rada města
Dobrušky na své schůzi dne 14.04.2015.
Hlasování: Pro 11 Proti 2 (Bittner, Šťásková)
Usnesení bylo schváleno.

Zdržel se 0

Usnesení č. ZM 09/04/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky neschvaluje poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Základní škole a Mateřské škole Trivium Plus, o.p.s., se sídlem Dobřany – Dobřany 2,
518 01, IČ 64829804.
Hlasování: Pro 9 Proti 2 (Bittner, Šťásková)
Usnesení bylo schváleno.

Zdržel se 2 (Sadovský, Štěpán)

Usnesení č. ZM 10/04/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši
150.000 Kč na celoroční činnost příjemci Tělocvičné jednotě Sokol Dobruška, se sídlem
Opočenská 585, 518 01 Dobruška, IČ 00578941, a schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace s tímto příjemcem dle vzorové smlouvy, kterou schválila
Rada města Dobrušky na své schůzi dne 14.04.2015.
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.
Usnesení č. ZM 11/04/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši
100.000 Kč na celoroční činnost fotbalového oddílu příjemci TJ Dobruška, se sídlem
Mělčanská 118, 518 01 Dobruška, IČ 42885060, a schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace s tímto příjemcem dle vzorové smlouvy, kterou schválila
Rada města Dobrušky na své schůzi dne 14.04.2015.
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.
Usnesení č. ZM 12/04/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši
55.000 Kč na celoroční činnost příjemci Skibob klub Dobruška, se sídlem Mlýnská 757,
518 01 Dobruška, IČ 26645131, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace s tímto příjemcem dle vzorové smlouvy, kterou schválila Rada města
Dobrušky na své schůzi dne 14.04.2015.
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.
Usnesení č. ZM 13/04/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši
15.000 Kč na celoroční činnost příjemci Centru pro všechny generace, o.s., se sídlem
Družstevní 995, 518 01 Dobruška, IČ 22856285, a schvaluje uzavření veřejnoprávní
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smlouvy o poskytnutí dotace s tímto příjemcem dle vzorové smlouvy, kterou schválila
Rada města Dobrušky na své schůzi dne 14.04.2015.
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.
Usnesení č. ZM 14/04/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši
50.000 Kč na akci „Rekonstrukce znovuobnovených varhan“ příjemci Náboženské obci
Církve československé husitské v Dobrušce, se sídlem Zd. Nejedlého 668, 518 01
Dobruška, IČ 60882204, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace s tímto příjemcem dle vzorové smlouvy, kterou schválila Rada města Dobrušky
na své schůzi dne 14.04.2015.
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.
Usnesení č. ZM 15/04/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši
50.000 Kč na akci „Oprava (hřbitovního) Kostela Svatého Ducha v Dobrušce“ příjemci
Římskokatolické farnosti – děkanství Dobruška, se sídlem Kostelní 259, 518 01
Dobruška, IČ 60885840, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace s tímto příjemcem dle vzorové smlouvy, kterou schválila Rada města Dobrušky
na své schůzi dne 14.04.2015.
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.
Starosta navrhl uvést jako důvod neschválení poskytnutí dotace Základní škole a Mateřské
škole Trivium Plus, o.p.s., že město Dobruška finančně podporuje dobrušské školy zřízené
městem Dobruška.
Usnesení č. ZM 16/04/2015:
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje dle § 10a odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb. text
důvodu nevyhovění žádosti o dotaci Základní škole a Mateřské škole Trivium Plus, o.p.s
v tomto znění: Město Dobruška finančně podporuje dobrušské školy zřízené městem
Dobruška.
Hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 2 (Bittner, Šťásková)
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

6) Diskuse
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Dobrušky za rok 2014
Starosta zaslal tuto zprávu zastupitelům. Dále starosta uvedl, že přezkum prováděli
pracovnice Oddělení metodiky a kontroly odboru ekonomického Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje. Při přezkoumání hospodaření města Dobrušky za rok 2014 nebyly
zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě, které byly
odstraněny v průběhu přezkoumání. Byly zjištěny dva drobné nedostatky. Na profilu
zadavatele nebyla zveřejněna jedna zakázka, což bylo okamžitě napraveno a druhým drobným
nedostatkem bylo svolání posledního zasedání zastupitelstva před volbami v termínu delším
než 3 měsíce.
Starosta za vedení hospodaření poděkoval Odboru finančnímu a školskému v čele
s Ing. Hrnčířovou, paní tajemnici i ostatním úředníkům.
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Zastupitelka Šťásková požádala o zjednodušení ID na stránkách města nebo o vytvoření jiné
možnosti pro občany komunikovat s úřadem.
Paní Š. poděkovala Ing. Poláčkovi za vyvěšení jízdních řádů. Zastupitel Poláček doplnil, že
poděkování patří i pracovníkům technických služeb, kteří tabule instalovali.
Pan V. upozornil na problémy, které způsobuje zvýšená cesta v Pulicích, především při
povodních. Dále žádá o opravu ukazatele rychlosti při vjezdu do Pulic z důvodu vyšší
koncentrace rychle jedoucích aut především v ranních hodinách.
Starosta odpověděl, že po jednáních s Povodím Labe a společností AQUA Servis bylo
zjištěno, že snížením cesty by došlo k porušení nivelety a musí se postupovat dle zákona.
Dále by všichni zúčastnění museli dát souhlasné stanovisko, k této úpravě, což dosud
neudělalo Povodí Labe ani AQUA Servis. Vybudováním suchého poldru v Mělčanech by se
tento problém měl vyřešit.
Vedení města zjistí, zda by bylo možné ukazatel opravit, případně zváží nákup nového
ukazatele rychlosti do Pulic. Každé ráno stojí u Gymnázia hlídka městské policie.
Zastupitel Nagy upozornil na nedodržování nejvyšší povolené rychlosti a nutnost úpravy
dopravních značek Na Trojici.
Javorová ulice a cyklostezka
Pan K. se dotázal, zda bude snížena rychlost v Javorové ulici a jak postupuje stavba
cyklostezky.
Starosta odpověděl, že město podalo žádost o vyjádření k navrhovanému snížení nejvyšší
povolené rychlosti na Dopravní inspektorát Policie ČR. Žádosti nebylo vyhověno.
Zastupitel Lžíčař sdělil k cyklostezce, že kvůli námitkám občanů a Zemědělského družstva
k územnímu řízení je nutné upravit projektovou dokumentaci. Následně bude podána žádost o
stavební povolení a dokončena by mohla být na jaře příštího roku.
Chodník v ulici Zd. Nejedlého
Pan V. se dotázal na postup opravy chodníku v ulici Zd. Nejedlého.
Ing. Zima, vedoucí odboru rozvoje města sdělil, že je připraveno zadání pro výběr dodavatele
s termínem realizace do 31.08.2015.
Druhé veřejné projednání návrhu územního plánu se uskuteční 10.06.2015 od 16:00.
Den bezpečnostních a záchranných složek se uskuteční 12.06.2015.
Termín příštího zasedání zastupitelstva byl stanoven na 22.06.2015 od 17:00.
Starosta všem poděkoval za účast a ukončil zasedání.
Zasedání bylo ukončeno v 18:10.

V Dobrušce 22.05.2015
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